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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٠٢
  

  چه کسی از ديگری استفادۀ ابزاری می کند؟
  ؟؟"رشيد دوستم"و يا " غنی احمدزی"

٢  
  

به مثابۀ يک احمق سياسی که ھرکسی " دوستم"الف قسمت اول که در اين قسمت خ : کابل- ١٣٩٨ حمل ١٢-شنبهدو

 لگدی به نشيمنگاھش او را بيرون می اندازد، دوستم را اھر زمانی دلش خواست او را به کار می گمارد و با ختم کار ب

  .در نقش يک انسان زرنگ، و توطئه گر از نظر گذشتانده، نقش فعلی اش را مشخص خواھيم ساخت

  :نسان زرنگ و توطئه گر دوستم ا-٢

مگر اين .  را نيز تمام نکرده است١٢نه تنھا تحصيالت عالی دانشگاھی ندارد، بلکه صنف " دوستم"اين درست است که 

 سال اخير در ده ھا مکتب توطئه و استخبارات بدون آن که ۴٠ھم يک واقعيت انکار ناپذير است که دوستم در جريان 

تۀ سياه نظر کند، در عمل و نظر زير تربيت استادان مجرب توطئه گر و عوامل پشت ميزی بنشيند و به طرف تخ

دان مکتب توطئه و تفتين و از پشت خنجر راستخباراتی قرار داشته، شايد بتوان وی را يکی از کار آزموده ترين شاگ

  .زدن به حريف در مقطع خاص تاريخی کنونی دانست

 که تم که در برخی از نشرات، منتشر شده است نظر می اندازيم می بينيموقتی به خالصۀ زندگينامه و کارکردھای دوس

و بر مبنای ھمين ظرفيت در جوشاجوش درگيری . نامبرده توان و ظرفيت بس عجيب توافق با محيط را دارا بوده است

ت، وقتی بوده اس" رفيق دوستم"ھای خونين و تصفيه ھای جسدی بين باند ھای خلق و پرچم، او برای ھر دو طرف 

" صبغةهللا مجددی"شدن برای " خالد بن وليد"سگ جنگی ھای کابل آغاز يافت، بعد از سپری شدن زمان اندکی در دوام 

مسعود را برتن نمود و  - ًنيز گرديد، به ھمين سان مجددا پيراھن منجی ربانی " گلبدين"يار غار " مسعود-ربانی"و متحد 

اين مناسبات در عرصۀ . تسليحات آن به طالب، به قلب وی نيز جای يافتدر عين زمان با سپردن سمت شمال و تمام 

ای بود، برای ارتش ھ" تواريش دوستم"بين المللی نيز ادامه يافت، چه ھمان طور که برای ارتش اشغالگر شوروی 

  .س امپرياليسم امريکا نيز يکی از شخصيت ھای قابل اعتماد گرديدأراشغالگران ناتوئی در 

با اين خصوصيات و با در نظرداشت اين که خودش در زندگينامه اش گفته، ھميشه صبر می کند تا موقع حال فردی 

 سال گذشته، تمام افغانستان نمونه ھائی از قساوت و بی ۴٠مناسب به دست آيد، و با در نظرداشت آن که در طول 
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 - قھر افغان"، و با درنظرداشت ضرب المثل عاميانۀ رحمی وی را شاھد بوده با گوشت و پوست شان احساس نموده اند

غنی " وی؛ آيا می تواند توھين ھا، تحقير ھا و اھانت ھای "روانشناسی اجتماعی"به مثابۀ بيانگر " رحم ازبيک

  .و باندش را فراموش نموده؛ با جان و دل در کنارش قرار گيرد؟ می بايد بدان با ديدۀ شک نگريست" احمدزی

تا وی را " مغز متعفن"نمايشی نبوده باشد برای فريب و اغوای " محقق-عطا"ت که تمام فاصله گيری ھا با ھيچ بعيد نيس

و يک بار خودش را به زادگاھش و در کنار ھزاران جنگندۀ کارآزموده اش  از نظربندی نيروھای خارجی برھاند

را کف " غنی احمدزی"ا و عھد شکنی ھای بعد از آن در اولين فرصت مناسب پاسخ تمام اھانت ھا، تحقير ھ. برساند

  .ديگری را به طالب تحويل دھد" احمدزی"دستش گذاشته، بازھم يک 

  !ھموطنان گرامی

فاميلی خود انديشيده و جھت  طبقات حاکم ھميشه فقط و صرف به منافع شخصی و ،به ھمان سان که در طول تاريخ

ده اند، زمامداران و طبقۀ حاکمۀ نوخاستۀ جديد در افغانستان نيز تحقق آن از انجام ھيچ خيانت و جنايتی رويگردان نبو

از ھمين رو در . می باشد" من زنده، جھان زنده؛ من مرده، جھان مرده"عين خصوصيات را داشته، فلسفه و شعار شان 

و از پشتون، ثناء مقطع فعلی که افغانستان باز ھم در آستانۀ تغييرات ويرانگرتری قرار گرفته، ھريک از آنھا بدون است

و به ھمين سان شيعه و سنی، فقط به فکر حفظ منافع شخص خودش و ...  ازبيک، ھزاره، ايماق، بلوچ وتا  گرفتهتاجيک

انشعابات و گسست ھای  شکل خواھد گرفت و باز ھم یبازھم ائتالف ھای جديد. در نھايت اعضای خانواده اش می باشد

  . اھد پيوستوخونبار ديگری به وقوع خ

  !ان گرامی، به خصوص توده ھای ميليونی کشورھموطن

بيائيد با بريدن از تمام عاليق ارتجاعی مذھب، زبان و قوم، با نگرش طبقاتی به قضايا نگريسته، جنگ و صلح طبقات 

حاکم را به لقای خودشان گذاشته، صف گرسنگان، بی چيزان و پابرھنگان را در مقابل آنھا سازمان داده، برای دنيائی 

 را در کنار یود می خواھيم به نبرد مرگ و زندگی دست يازيم و به مانند سيل خروشان طبقات حاکم خودکه خ

  .تجاوزگران به زباله دان تاريخ بسپريم

  !!سرکھا ما را می طلبد


